SÖRBYN-SUNDSNÄS HEMBYGDSFÖRENING
Verksamhetsberättelse verksamhetsåret 2016
MÅL och INRIKTNING
Styrelsen har verkat för att följa stadgar samt främja den sociala samhörigheten genom att
erbjuda olika kulturella aktiviteter.
Styrelsemöten och närvaro
Antal möten
Rolf
Håkan
Lisbeth
Kenth
Helena
Maj
Rakel
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Groth

Ordförande
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Ledamot
Ersättare
Ersättare

11
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Frånvaro
1
7
1
1

Vald t.o.m
2016
2016
2016
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2018
2016
2018

Hedersmedlem
Judith
Sundström
Webbansvarig
Stefan Åkerström
Aktivitets- och festkommitté

Styrelsen
Revisorer
Margaretha Hansson Eva Dahl
Ersättare Karin Wikman
Valberedning
Catarina Hansson sammankallande
Christina Larsson, Leif Blomqvist.
Möten
Styrelsen har avhållit 11 protokollförda möten samt många underhands och telefonkontakter samt
gemensamma arbetsdagar.
Medlemmar och medlemsavgifter
Under året har föreningen haft 80 medlemmar.
Årsavgifterna har varit 100: - för enskild medlem och 200: - för familj.
Anslutningar
Föreningen är ansluten till Sveriges Hembygdsförbund, RÅEK och AGROCENTER i Råne älvdal
A-B

Aktiviteter
Under året har styrelse och medlemmar nedlagt 2 570 timmar för att driva föreningen.
Verksamheten har kunnat drivas främst tack vare styrelsens uppoffrande arbete, men även
medlemmar har gjort hjälpande insatser.
Föreningen inbjöd medlemmarna att delta vid en resa till Tärendö,(årets hembygdsförening i
Norrbotten) Enbart styrelsen deltog. En mycket intressant dagsresa.
Föreningen inbjöd även engagerade medlemmar till en gemensam middag för arbetsinsatserna i
Hembygdsgården.
Även i år har vi genomfört en ”historisk” resa till Långhedsberg tillsammans med ättlingar därifrån.
Ciceroner var Rune Larsson och Rolf Svanberg.

Representationer och Möten
Representanter vid Bodens Landsbygdsråds årsmöte i Unbyn: Lisbeth Lind Svanberg, Kenth
Sundberg. Lisbeth har även närvarit vid BLR alla styrelsemöten under året.
Deltagare vid föreningsträff i Gunnarsbyn och Niemisel, Rolf Svanberg, Lisbeth Lind Svanberg.
Dialogmöte med Boden kulturförvaltning i Harads deltog Ordförande och kassören.
Norrbottens Hembygdsförbunds årsmöte i Piteå och upptaktsmöte i Tärendö: Rolf Svanberg,
Lisbeth Lind Svanberg.
Föreningens representant i ”Byautvecklingsgruppen” har varit Lisbeth Lind Svanberg.
Vid RÅEK:s möte i Valvträsk deltog Rolf Svanberg Helena Selberg, Rakel Groth och Lisbeth Lind
Svanberg och RÅEK;s vid årsmöte i Kallkällan i Sörbyn deltog Rolf Svanberg, Lisbeth Lind
Svanberg. Närvaro vid studieförbundet ABF information i Boden genom Rolf Svanberg och
Lisbeth Lind Svanberg.
Underhåll fastighet och museiföremål
Föreningen har en plan för underhålls- och andra åtgärder på fastigheten. Planen är ett levande
dokument och visar att många åtgärder blivit genomförda under de gångna åren.
Det yttre magasinet för större museala föremål har utökats med 5 meter.
Hembygdsdagen/Nationaldagen 6 juni

Kl 1100 startade vi Nationaldagsfirandet.
I vackert sommarväder samlades många människor för att höra Erland Nilssons nationaldagstal
och Aimee Selberg och Christian Burman, som underhöll med sång och musik, allt från en
nytillverkad scen utomhus.
Vädret var helt på vår sida, solen skiner mellan molntapparna och temperaturen är lagom för
utomhusaktiviteter. Hamburger-oset låg tät över området som lockade folk till försäljningsstället.
Ett antal äldre fordon uppvisades. Sixten Selberg startade och visade en råoljemotor.
Även en spelk visades och kördes för många intresserade åskådare.
Ett antal hantverkare visade och sålde sina alster.
Museet hade öppet, tyvärr med ovarsamma gäster som ställde till oreda i förteckningar och
föremål.
Hembakat fika serverades som vanligt i hembygdsgården.
Nationaldagstalare under åren
2005 Kyrkoherde emeritus Karl Fredriksson, 2006 Kyrkoherde emeritus Karl Fredriksson, 2007
Landshövding Per-Ola Eriksson, 2008 Kyrkoherde emeritus Karl Fredriksson, 2009
Kommunalrådet Olle Lindström, 2010 f.d. Skoleleven, nu Butiksägare Elsa Lindström, 2011
Räddningschef Bengt Nilsson, 2012 Kyrkoherde emeritus Karl Fredriksson, 2013 Landshövding
Sven-Erik Österberg, 2014 Pågående kommunalråd Inge Andersson.2015 f.d. skoleleven, nu
Professor Göran Lind, 2016 Lokalpolitikern Erland Nilsson.
.
Museum och Gåvor, sponsring
Föreningen har mottagit till sitt museum gåvor som fotograferats och katalogiserats.
Ett stort antal nyttosaker har donerats av olika givare och resulterat i ”Loppisbord” som flitigt
besökts. Till Museet har hämtats en träbåt från Övre Flåsjön, hämtad i Luleå, ett tröskverk med
gammal el-motor från Ängesbyn, gammal svets från Engmans smidesverkstad i Sörbyn samt ett
stort antal av mindre bruksföremål. Alla lösa verktyg från RIKTI-DOKKAS har testamenterats till
föreningens museum av Thorbjörn Riktig.

Minnestelegram
Många minnestelegram har tillverkats och förmedlats.
Hemsida
Föreningens webbmaster är Stefan Åkerström som regelbundet daterat upp vår hemsida.
Den hittas på adress; www.sorbyn-sundsnas.se
Vi finns även på Facebook med Sörbyn-Sundsnäs Hembygdsförening.
Studiecirklar
Studiecirklar i data, hantverk och stickning har genomförts, samt påbörjat en cirkel skanning av
Sundsnäs bykista.
Hembygdsgården skötsel och nyttjande
Hembygdsgården har under verksamhetsåret använts till föreningens aktiviteter och uthyrningar.
Gården har utnyttjats vid 132 tillfällen, inklusive uthyrning till andra föreningar samt till enskilda
personer.
I stora salen har bedrivits friskvård, gymnastik och ”Qui Gong” av PRO.
Loppisborden har flitigt besökts och gett föreningen ett litet kassatillskott.
Loppisverksamheten och hembygdsgården har på ett mycket förtjänstfullt sätt omhuldats av
kassören Lisbeth Lind Svanberg. Hon har hållit ordning och reda på uthyrning, ”loppisbord”,
städning och snöröjning. Även tvättmaskinen har flitigt nyttjats.
Ett flertal mindre och större grupper har guidats i museet under året.

Föreningen har haft c:a 2.500 besök på de olika arrangemangen
Gräsytorna har underhållits av ungdomen Tobias Svanberg, som svarat för klippning.
Ekonomi
Med den verksamhet som bedrivits i Hembygdsgården under året, aktiviteter i form uthyrningar,
fester och arrangemang enligt ovan, så har styrelsen lyckats hålla ekonomin på fötter.
Avskrivningar av inventarier har gjorts enligt plan.
Vi hyser hopp om att även fortsättningsvis, kunna finansiera och vidareutveckla gården till byns
naturliga samlingsplats.
Slutord
Styrelsen tackar alla medhjälpare och besökare för det stöd som föreningen fått under 2016 och
hoppas på lika gott stöd under 2017
Vi önskar den nya styrelsen fortsatt framgång under verksamhetsåret 2017.
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